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Missionaire 
specialisatie 

 
Ds. Wim van der Wel zit 
inmiddels in het laatste 
deel (nog 10 studie-
dagen) van zijn missio-
naire specialisatie. Of 
beter “onze” missionaire 
specialisatie want het 
bijzondere is dat deze 
specialisatie bedoeld is 
voor heel de wijk-
gemeente. Daarom wordt 
bijvoorbeeld ook rege-
lmatig de wijkkerkenraad 
uitgenodigd voor een 
studiedag. In januari  
gingen Ineke Berenst,  

 
Gerrit-Jan Kelder, Jasper 
Nijman, Wim Laarman en 
Frieda Pasveer een dag 
mee naar Doorn. Wat is 
nu de bedoeling van die 
specialisatie? Eigenlijk is 
dit een specialisatie 
waarbij we als wijk leren 
om zeer bij de tijd kerk te 
zijn in de wijk en voor de 
wijk waar we wonen. We 
zijn eigenlijk al lang zo 
bezig in onze wijk: met 
het noaberschap, met het 
eetcafé, met de middagen 
voor alleengaanden met 
de laagdrempelige 
diensten enz. Ook in 
Hardenberg, óók in onze  
 
 

wijk ontkomen we niet 
aan minder kerkleden en  
minder betrokkenheid. 
Dat is een proces waar 
we doorheen moeten met 
elkaar. Tegelijk blijkt dat 
deze manier van kerk zijn 
in Engeland, maar ook op 
veel plekken in ons land 
wel zijn vruchten afwerpt: 
door eigentijds gelovig te 
zijn in je wijk en voor je 
wijk zien we – en dat zien 
we ook in onze wijk!!!! – 
dat je wel degelijk 
vandaag de dag op een 
heel aansprekende 
manier kerk kunt zijn. 
Wel, die studie helpt 
daarbij om dat verder te 
ontwikkelen en daarin te 
groeien. 

De whatsaap 
 

De kerkenraadsvergadering van januari ben ik begonnen met het onderstaande plaatje van  
de whatsaap. Waarschijnlijk kunt u het niet lezen, maar in de tekst staat: ‘Eindelijk de vierde 
aap. Hij is de som van de eerste drie: Hij luistert niet, ziet niets en hoort niemand. Daar heb   

ik een tekst uit Mattheüs 13 bij gelezen: “Gelukkig jullie ogen omdat ze 
zien en jullie oren omdat ze horen.”  

Jan Bakker. U kent ze vast wel, de jongeren (en ook ouderen) die alleen maar oog 
hebben voor hun mobiel. Die compleet in de stress raken als ze hun 
apparaat niet één, twee, drie kunnen vinden en ogenschijnlijk constant 
zinloze berichten zitten te versturen. Het toonbeeld van onze 
individualistische maatschappij. “Hij luistert niet, ziet niets en hoort 

niemand.” Jezus vertelt gelijkenissen omdat hij iedereen mee wil laten delen in het  
koninkrijk van de hemel èn dat iedereen daar op een manier mee omgaat zodat op aarde al 
een beetje dat koninkrijk ontstaat. Zoiets kan toch niet via de mobiel zult u denken? Ik heb  
al vaker mijn jongste zoon genoemd in deze stukjes. Hij is een product van deze tijd. En ja,  
ook met mobiel. Regelmatig komt het voor, dat ik hem, via dat apparaat met 3 (of meer)  
vrienden en vriendinnen zie praten (schreeuwen) over de gewone dingen als school en  
voetbal, maar ook over meer privé-dingen: ruzie met je ouders, verliefdheid of  
liefdesverdriet, vragen over het leven (zoals pubers die hebben en zeker niet met hun  
ouders delen). Het sociale gedrag onder pubers is van heel hoog niveau. Eigenlijk zoals  
God dat van ons vraagt. Omzien naar elkaar, luisterend, helpend. Ik hoorde nog een andere  
zin: “De handen van God zitten vaak aan het uiteinde van je eigen handen.” Als die handen  
kunnen spitten, kunnen genezen, liefdevol kunnen zijn of mooie liefdevolle woorden kunnen  
typen die de andere kunnen helpen, zijn we altijd bezig met die opdracht om het koninkrijk  
van God te laten zien. Gelukkig jullie ogen omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen.  
Voor jong en oud, met of zonder mobiel.  Veel leesplezier  Jan Bakker. 
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Kerkdiensten 

 
Op 11 februari is er in 

onze wijk voor de tweede 
keer een Top 2000 dienst 
in onze wijk. Dat deden 
we vorig jaar voor het 
eerst en het maakte toen 
op veel mensen een 
bijzondere indruk. Dit jaar 
hebben jullie weer als 
gemeenteleden kunnen 
aangeven wat voor 
popsongs jullie wilden 
horen. Er zit van alles bij 
van Robbie Williams tot 
en met Ramses Shaffy, 
van Maaike Ouboter tot 
en met Racoon, van John 
Lennon tot en met Marco 
Borsato. Over sommige 
nummers zullen gemeen-
teleden indrukwekkende 
verhalen vertellen, bij 
andere nummers lezen 
we bijbelteksten en er is 
een korte overdenking bij 
Prediker én Ramses 
Shaffy. Kortom…., je 

moet er eigenlijk bij zijn! 
De muziek komt van de 
nu-je-onderweg-band, het 
liedboekkoor én uiteraard 
van ons allemaal, ds. 
Wim van der Wel is de 
voorganger. Er zal 
kinderoppas zijn, achterin 
de zaal is er een activiteit 
voor de kinderen van 
groep 1-6. Uiteraard is er 
na afloop koffie/thee of 
ranja. 
 
Op 25 februari is het 
thema “wat is genade?” 
Het is één van de thema’s 
die door jullie als 
gemeenteleden is aange-
reikt en waarover jullie 
het graag willen hebben. 
Het is die zondag de 
tweede zondag in de 40-
dagentijd, de tijd die 
vooraf gaat aan het feest 
van Pasen. Bij uitstek 
misschien een goed 
moment in het jaar om 
met elkaar over het “oude 
woord” genade na te 
denken. Is het achter-
haald? Of zou het juist 
nieuwe betekenis kunnen 
krijgen als we het onder 
het stof vandaan halen? 
Als ik voor mezelf spreek 
– wvdw – ik gebruik het 
woord létterlijk weinig, 
maar vind waar het in het 
woord omgaat wél 
ongelooflijk belangrijk. 
Het liedboekkoor werkt 
mee, er is TOZ, een 
activiteit voor de kinderen 
van groep 1-6 en 
koffie/thee/ranja na 
afloop. 
 
Op 11 maart vieren we 
met elkaar het avond-
maal. Het zou heel mooi 
zijn als we met elkaar 
allemaal goed houdbare 
huishoudproducten 
meenemen (bonen in blik, 

pannenkoekenmix, 
macaroni, allesreiniger 
enz.). Dan kunnen we dat 
inzamelen voor de 
mensen in onze eigen 
wijk, die dat heel goed 
kunnen gebruiken! Toen 
de kerk nog heel jong 
was, kwamen mensen bij 
elkaar aan huis om 
samen kerkdiensten te 
houden én samen te 
eten. Dat liep gewoon in 
elkaar over. Mensen 
namen allemaal wat mee, 
zetten dat bij elkaar en 
deelden wat ze hadden. 
Eigenlijk is dat nog steeds 
de zin van avondmaal: je 
viert Gods liefde door wat 
mee te nemen én door 
het te delen. We hopen 
op een heel inspirerende 
viering met elkaar! 
Opnieuw werkt het 
liedboekkoor mee. Onze 
eigen wijkpredikant is de 
voorganger en er is TOZ, 
een kinderactiviteit voor 
groep 1-6 en koffie, thee 
en ranja na afloop. 
 
Op 25 maart is het 

Palmzondag, de zondag 
voor Pasen. We vieren 
die zondag met de 
onderbouw van de 
Elzenhof een kerk-en-
schooldienst. Hoewel het 
thema nog niet bekend is, 
ligt dat uiteraard wél voor 
de hand, het zal vást iets 
met Palmzondag te 
maken hebben. Het zijn 
telkens weer feestelijke 
diensten mét de kinderen, 
hun ouders en vaak ook 
opa’s en oma’s. De Nu-je-
onderweg-band zorgt 
voor de muzikale 
begeleiding, ds. Wim van 
der Wel is de voorganger 
én na afloop is er ranja, 
thee en koffie! We maken 

Colofon 
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er een feestelijke dienst 
van met elkaar! 

  

Vasten in de  
40-dagen tijd 

 
Vorig jaar hebben we dat 
voor het eerst gedaan: 
met een groepje 
gemeenteleden vasten in 
de 40-dagentijd. Hoe 
kwamen we daaraan? De 
40 dagen voor Pasen is al 
heel lang een periode 
waarin mensen proberen 
wat bewuster te leven, 
met zichzelf, anderen, 
gewoonten én God. Dat 
voorbeeld ontlenen we 
aan Jezus, die 40 dagen 
in de woestijn alleen is en 
daar vast. Met zo’n 18 
mensen waren we vorig 
jaar en we stimuleerden 
elkaar en ondersteunden 
elkaar, ook als het vasten 
even niet lukte. 
Sommigen deden 40 
dagen geen facebook, 
anderen namen geen 
alcohol, weer anderen 
geen droge worst of 
minder eten, weer 
anderen rookten niet…. 
Telkens vertelden we aan 
elkaar hoe het ging, 
bemoedigden elkaar. En 
wat we aan geld 
bespaarden deelden we 
met mensen in onze wijk 
die het krap hebben. Ik 
wil dat dit jaar opnieuw 
gaan proberen te doen 
met mensen die dit willen. 
De veertig-dagen-tijd 
begint op 14 februari. Na 
afloop van de dienst op 
11 februari wil ik mensen 
die mee willen doen 
uitnodigen in de 
kleedkamer te komen 
voor overleg! Ik zie er 
naar uit!  

 

Het beleidsplan 
 
Dit jaar loopt ons 
beleidsplan af. Dat klinkt 
wat saai…., beleidsplan, 
maar als je het leest, dan 
hebben we vijf jaar 
geleden al zo’n beetje 
opgeschreven hoe we 
tóen graag kerk wilden 
zijn en veel daarvan zien 
we nu terug in de praktijk. 
Nu gaan we in de loop 
van 2018 aan de slag met 
het maken van een nieuw 
plan. Daar willen we 
graag met jullie als 
gemeenteleden over 
praten én tegelijk kan wat 
we in de studie hebben 
geleerd ons helpen om te 
groeien als een gemeente 
van Christus waarbij je 
het fijn vindt om daarbij te 
horen én die een zinvolle 
plek in onze eigen wijk 
Baalder inneemt. 
 

Deelnemers uit onze wijk 
bij de cursus missionaire 
specialisatie. Zie ook het 
stukje op de voorkant van 
de nieuwsbrief 
 

De agenda van … 
 

Op de eerste bladzijde 
van deze nieuwsbrief 
wordt verteld over de 
scholing van ds. Wim van 
der Wel. Deze 
specialisatie heeft ook 
invloed op zijn agenda. 
Die studie vraagt namelijk 
tijd. Dit seizoen ook weer 
20 dagen in Driebergen. 

Daar komt de voor-
bereiding nog bij. In de 
praktijk is het dus gewoon 
een hele maand werk. 
Daarnaast is onze 
dominee ook verbonden 
aan het moderamen van 
de Algemene Kerken-
raad. De predikanten 
doen dit per toerbeurt en 
zijn dus allemaal een keer 
aan de beurt. Ook dat 
kost veel tijd. Denk 
daarbij aan alle 
gesprekken over hoe de  
predikanten en kerkelijk 
werkers anders worden 
verdeeld over de wijken. 
De studie is in het belang 
van onze wijkgemeente. 
Daar zit ècht veel in. Het 
werk in de AK is van 
algemeen belang Praktijk 
is wel dat onze dominee 
soms in deze periode 
minder tijd heeft voor 
andere dingen in de wijk 
en, dat weten we, knaagt 
best aan hem. Wat we 
ook weten, is dat het na 
juni beter wordt.  
Gelukkig hangt – en dat 
wordt niet als stoplap of 
dooddoener bedoeld - het 
werk in de wijk niet af van 
één mens, de predikant. 
Iedere keer verwonderen 
we ons weer over hoe we 
allemaal, samen stoelen 
of koffie zetten in de 
Kamp, lopen met 
kerkbalans, bezoekwerk, 
gewoon eens bij de 
buurman/vrouw langs, 
jeugdwerk enz. (lees de 
nieuwsbrief er maar op 
na), gemeente zijn.  
Toch, en nu citeer ik Wim, 
“Het voelt wel eens als: 
‘wou dat ik net wat meer 
tijd had om ……’. Van 
daaruit: als iemand denkt 
‘kom weer een keer 
aan…’, bel me dan 
gewoon!” 



Postzegels  
en kaarten 

Kerk in aktie 
 

Vanaf januari staat er in 
de Baalderdienst een 
doos voor het inzamelen  
van postzegels en 
ansichtkaarten. (geen 
dubbele ansichtkaarten) 
De opbrengst is voor Kerk 
in Aktie. 

 

Basiscatechisatie 
 
Met zo’n 30 kinderen 
komen meester Henk 
Zweers en ds. Wim van 
der Wel inmiddels sinds 
november samen op 
dinsdagmiddagen en 
donderdagmiddagen in 
de Elzenhof ná schooltijd. 
We beleven daar 
gezellige tijden én 
hebben ook nog gewoon 
serieuze gesprekken over 
God, de tien geboden, 
Mozes, Kerst, Pasen en 
Pinksteren. Op 20 
februari hebben we de 
laatste keer een 
slotfestijn. Dat is altijd 
gaaf! We doen een spel 
met de kinderen waarbij 
de thema’s van het 
afgelopen jaar aan de 
orde komen. Voor ieder 
kind is er een prijsje, 
maar voor de beste drie 
koppels is er een “echte 
prijs”. Op die bijeenkomst 
zal ook aan de kinderen 
van groep 8 worden 
aangeboden een 
proefbijeenkomst van 
Rock Solid bij te wonen. 
 

Rock Solid 
 
Het heeft even iets langer 
geduurd dan we hoopten, 
maar het is nu gewoon 

écht gelukt: alle groepen 
van Rock Solid zijn aan 
de gang! We zijn heel blij 
dat Johannes Berenst en 
Harold Meijer nóg een 
keer een groep gaan 
draaien! De brugklassers 
zijn met hen aan de slag. 
Voor de tweede groep 
doen Marloes van Lenthe 
en Nikkie Bril als leiding 
meer dan hun best, waar 
Carlijn Zandman en 
Wendy Schoemaker met 
de derde klassers 
optrekken. Jennifer ter 
Horst trekt op met de 
mensen uit klas 4. 
Jeugdouderling Marjolein 
Evers zorgt voor de 
coördinatie. Het is 
geweldig dat er zoveel 
mensen in hun vrije tijd 
zich inzetten om met 
jongeren op te trekken, 
waar dat bijvoorbeeld ook 
op zondagen door de 
leiding van de Toz 
gebeurt. Super! 
  

25+ en 30+ 
 
De 25+ groep komt 
geregeld samen bij de 
diverse leden aan huis. 
Altijd weer boeiende 
gesprekken. Als je een 
keer wilt komen kijken, 
laat het horen! We 
hebben het op een heel 
open manier over 
geloven, leven, God en 
onszelf! Het is telkens op 
dinsdagavonden. 
 

Eigenlijk kan precies 
hetzelfde geschreven 
worden over de 30+ 
groep. Eigenlijk is dat 
inmiddels de 35+ groep 
. Ook die komt samen 
op dinsdagavonden bij 
één van de leden aan 
huis. Soms is het een 
nadeel, dat we in onze 

wijk niet echt een eigen 
gebouw hebben – al 
maken we vaak gebruik 
van de Kamp of de 
Elzenhof, maar soms is 
het ook een voordeel: bij 
elkaar thuiskomen brengt 
ook mee dat er al snel 
een vertrouwde sfeer 
ontstaat. Interesse voor 
één van beide groepen? 
Tel 272860 of 
w.vanderwel@pkn.nl  
  

Meer informatie? Dat 
kan via 06-18408032. 
 
 
 

In de wijkboerderij 
 
Eetcafé 

Maandelijks is er telkens het 
eetcafé in de wijkboerderij. 
Vrijwilligers maken een 
maaltijd voor mensen die het 
gezellig vinden om samen te 
eten. Sommigen eten vaak 
alleen, anderen hebben een 
smalle beurs, weer anderen 
genieten gewoon van 
gezelligheid. Op 20 februari is 
het eetcafé opnieuw geopend 
vanaf 17.00 uur. Opgave – 
zodat we weten hoeveel 
mensen er komen – is gewenst 
vanaf de donderdag ervoor via 
telefoonnummer 06-33479569. 
Hetzelfde geldt voor 20 maart! 
Kosten? Geen, behalve voor 
evt. drinken. Gewoon bellen en 
komen!!! 
 
Zondagmiddagen voor 
alleengaanden 

Iedere zondagmiddag dat er in 
de Kamp een dienst is, is er 
ook in de wijkboerderij een 
gezellige middag voor wie zin 
heeft om langs te komen én 
die thuis de zondagmiddag 
maar een lastige vindt. De 
boerderij is vanaf 14.30 uur 
open en het is er altijd gezellig! 
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